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Russische avant-garde kinderboeken    
Op 1 februari van 15 tot 17 uur organiseert Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) de bijeenkomst: “’Laat er altijd 
de zon zijn': de wereld van het Sovjet-kinderboek” (zie 
Facebookevent). Het IISG beheert een heel bijzondere collectie 
Russische prentenboeken, u kunt hier alvast een kijkje nemen. 
Adres en route vind u hier. 

Hoe zag de wereld van het Sovjet-kinderboek eruit? Welke 
ideologische agenda’s vertolkte kinderliteratuur in de Sovjettijd? 
Waarom zijn Sovjet-prentenboeken ook nu nog zo geliefd? 
Robbert-Jan Henkes (vertaler Bij mij op de maan: Russische 
kindergedichten), Albert Lemmens & Serge Stommels 
(auteurs Russian Artists and the Children’s Book, 
1890-1992) en Gijs Kessler (senior onderzoeker 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) 
vertellen over hun werk en over het Soviet 
Children’s Picture Books Archive van het IISG. 
Arie van der Ent presenteert de Nederlandse 
vertaling van Tom Waarom, een kinderklassieker 
door de Russische schrijver Boris Zjitkov. Ellen 
Rutten (hoogleraar Russische en Slavische 
literaturen, Universiteit van Amsterdam) leidt de 
middag. De toegang is vrij; reserveer wel vooraf 
om je te verzekeren van een zitplek 
via  e.citron@uva.nl (Eveline Citron).

      
Literatuur zonder Leeftijd
Het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd  houdt na 32 jaargangen op te 
bestaan. Een schok voor de trouwe abonnees, die het niet zagen aankomen. 
Namens de redactie schrijven Toin Duijx en Helma van Lierop-Debrauwer 
over de redenen van dit besluit: het aantal abonnees daalde en de kosten 
stegen, waardoor het blad al een aantal jaren verliesgevend is. Bovendien 
lukte het niet een grotere groep auteurs te engageren voor het tijdschrift, 

https://www.facebook.com/events/213874676201775/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1547801610489881
https://www.facebook.com/events/213874676201775/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1547801610489881
https://www.facebook.com/events/213874676201775
https://socialhistory.org/nl/collecties/kinderboeken-uit-de-sovjet-unie-1920-1936?language=en
https://socialhistory.org/nl/adres
mailto:e.citron@uva.nl
http://www.ibby-nederland.nl/lzl/
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waardoor het werk meestal door de redactieleden zelf werd gedaan. Het laatste nummer is 
gewijd aan veertig jaar bijzonder kunstenaarschap van Joke van Leeuwen. In een losse bijlage 
danken Joke Linders en Helma van Lierop-Debrauwer Toin Duijx voor zijn werk voor (de 
geschiedenis van) de jeugdliteratuur en IBBY.   

StOK
In 2018 verhuisde de Stichting Het Oude Kinderboek (StOK) na 
vijf jaar gastvrijheid in de Deventer bibliotheek naar Het 
Stadshuus in Lochem. Er moest afscheid worden genomen van  
enkele gewaardeerde medewerkers, maar er zijn al nieuwe 
medewerkers aangetrokken. Het inwerken door de oude garde 
verloopt voorspoedig, zodat binnenkort weer uitgeleend kan 
worden. De uitbreiding naar een museaal karakter wordt 
voortvarend aangepakt, evenals de voorleesactiviteiten, de 
verkoop op boekenmarkten en het geven van lezingen. De nieuwe 
coördinator voor StOK in Lochem is Gerrie Halsema. Ze woont 
in Lochem, komt uit het onderwijs, heeft een grote affiniteit met kinderboeken en 
organisatorische talenten. Medewerkers en bestuur van StOK gaan zich in februari in een 
viertal bijeenkomsten onder leiding van Janneke van der Veer verdiepen in de geschiedenis 
van de kinder- en jeugdliteratuur. Daarmee haalt StOK meer kennis in huis om straks ook 
beter keuzes te kunnen maken bij het organiseren van activiteiten rondom het Oude 
Kinderboek als cultureel erfgoed.

Tentoonstelling
Tot en met 14 april is een expositie te zien 
in Museum ’t Oude Slot genaamd ‘Over 
volksprenten en actuele beeldtaal de 2e 
editie’. Zeventien kunstenaars lieten zich 
inspireren door de prentencollectie van het 
museum uit de periode 17e tot en met 
begin 20e eeuw. De kunstenaars delen de 
liefde voor oude prenten en de kracht van 
de beeldtaal. Op de SGKJ-Facebookpagina 
vindt u een fotoalbum van de expo.

Cissy op DBNL
DBNL heeft deze maand zestien meisjesboeken van Cissy van Marxveldt online gebracht! In 
1919 verscheen het eerste boek over haar beroemdste personage Joop ter Heul, een serie die 
bijna honderd jaar later in 2018 nog herdrukt werd. Daarnaast schreef ze klassiekers als 'Een 
zomerzotheid', 'Marijke' en 'Puck van Holten'. 

        

http://www.stichtingtoudekinderboek.nl/
https://www.museumoudeslot.nl/exposities/te-zien-bij-museum-t-oude-slot/over-volksprenten-en-actuele-beeldtaal-de-2deditie/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2063264670419235&type=1&l=242b37d441
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=marx002
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Korte tips
In de vorige Nieuwsbrief  stonden een aantal links naar scripties over rolpatronen. Van een 
bachelor-scriptie van een student van hoogleraar Judi Mesman wisten we toen geen digitale 
weergave te vinden. Toin Duijx vond die wel: The Occurence and development of gender 
stereotypes in Dutch children’s books (2017) door Sterre Maria Margaretha van Putten.

Op zoek naar een origineel cadeautje? 
‘Kaftwerk’ maakt leuke notitieboekjes op basis 
van oude gebruikte kinderboeken die niet nodig 
zijn in openbare bewaarcollecties. Elk boek 
wordt met de hand ‘geupcycled’ met op maat 
gemaakte witte pagina’s, een elastiek en leeslint.

De nieuwsbrief van de Stichting Petronella Moens, De Vriendin van ’t Vaderland, de 
Moensiana 2018 is zojuist verschenen. Via de website zijn de nummers van 2003 tot en met 
2017 te lezen, voor 2018 kunt u contact op nemen met a.veltman-vandenbos@planet.nl. 

Op de website van Historiek een uitgebreid artikel over de kerstman. Volgens het artikel is de 
Kerstman geen bedenksel van Coca-Cola, hij komt voort uit onze eigen oer-Hollandse 
Sinterklaas en volgens sommigen kan hij zelfs 
gezien worden als een soort achterachter-
kleinzoon van de Germaanse oppergod Wodan.

De catalogus Pop-ups, Illustrated Books,and 
Graphic Designs of Czech Artist and Paper 
Engineer, Vojtech Kubašta (1914-1992) uit 
2005 is via Internet Achive online te lezen. De 
samen-stellers zijn James A. Findlay and Ellen 
G.K. Rubin. De catalogus bevat ook een 
hoofdstuk van Kubastas dochter Dagmar 
Kubaštová Vrkljan. 

Vakliteratuur 
Hemelse mevrouw Frederike, Biografie van Fritzi Harmsen van Beek (1927-2009) door 
Maaike Meijer, 2018.
F. Harmsen van Beek was de dochter van Freddy Langeler en Eelco ten Harmsen van der 
Beek, beide zeer productieve makers van prentenboeken. De jeugd van Frederieke was niet 
vrolijk en onbezorgd, dat blijkt al uit de titel van het eerste hoofdstuk: ‘Een bezorgde jeugd’. 
Biografe Maaike Meijer laat Frederike zelf aan het woord komen via het dagboek dat ze sinds 
haar vroege jeugd bijhield, sprak met vriendinnen en vrienden en mocht het hele archief van 
Harmsen van Beek inzien.

Nog een biografie, maar nu van een stripblad voor de jeugd: De jaren Eppo door Ger 
Apeldoorn, 2018. Het stripblad Eppo ontstond uit het samengaan van de bladen Pep en Sjors. 
In 1975 verscheen het eerste nummer van Eppo in een oplage van 250.000 exemplaren. Het 
was het begin van een van de bekendste striptijdschriften van Nederland. De auteur vertelt de 
complete geschiedenis van Eppo tussen 1975 en 1999 aan de hand van anekdotes, interviews 
en flitsend beeldmateriaal. Martin Lodewijk was de initiatiefnemer van Eppo. Het tijdschrift 
was een mix van humor, spanning en avontuur van Nederlandse bodem. In 2014 verscheen 
van dezelfde auteur De jaren Pep.

http://www.zo-ook.info/wp-content/uploads/2016/05/Capstone-Sterre.pdf
http://www.zo-ook.info/wp-content/uploads/2016/05/Capstone-Sterre.pdf
https://www.kaftwerk.com/
http://www.petronella-moens.nl/index.htm
mailto:a.veltman-vandenbos@planet.nl
https://historiek.net/de-kerstman-van-odin-tot-santa-claus/9911/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nbrief-wk51-2018
https://web.archive.org/web/20090219094529/http:/www.broward.org/library/popup_czechcatalog.pdf
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Gerard Groeneveld komt in maart 2019 met het boek Hitlers jongste hoop, nazipropaganda 
voor de jeugd. Al in de jaren dertig werden in Nazi-Duitsland de geesten van kinderen rijp 
gemaakt voor het nationaalsocialistische gedachtengoed via schoolboeken, prentenboeken, 
jeugdboeken en tijdschriften. VanTilt,  ISBN 9789460044199, ca. 352 pagina’s, € 24,50.

Ook getekend door de oorlog, maar dan op een heel andere manier, is het leven van Willem 
Wilmink. Elsbeth Etty heeft zijn biografie geschreven, die eind januari verschijnt. In de man 
zit nog een jongen, Willem Wilmink – de biografie. Nijgh & Van Ditmar, januari 2019. ISBN 
9789038806112, 544 pagina’s, € 35,-.

Tijdschriften
De Boekenwereld (jrg. 34, no. 4, 2018) bevat onder meer artikelen over zeer vroege 
beweegbare wetenschappelijke boeken, een artikel van Frits Booy over het sinterklaasfeest in 
zeventiende-eeuwse teksten en een artikel van Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma 
over ganzenborden.  
De Groene Amsterdammer ( jrg. 142, no. 51-52, 20 dec. 2018) bevat een interessant artikel 
(p. 82-87) over Pinokkio en twee nieuwe verfilmingen van het verhaal die komend jaar 
worden gemaakt. De filmversie van Luigi Comencini uit 1972 is voorlopig nog favoriet bij de 
auteur van het artikel Anne Branbergen.
Lessen (jrg. 13, no. 2, winter 2018) van het Nationaal Onderwijsmuseum is dit keer gewijd 
aan het tekenonderwijs. Een interessant thema, waarbij verschillen tekenmethoden worden 
belicht. In een artikel door Richard van Schoonderwoerd wordt het boek Over het illustreeren 
van leesboeken voor kinderen (1913) geschreven door D. Wouters besproken. Ook leven en 
werk van Wouters komt aan de orde. 

SGKJ op Facebook
We kunnen u aanraden geregeld de Facebookpagina van de SGKJ te bekijken, want er staan 
bijna dagelijks mooie afbeeldingen uit oude kinderboeken en centsprenten op! Vaak zijn 
actuele onderwerpen, een nieuwe publicatie of een viering van het zoveel-jarig bestaan 
aanleiding voor een keuze uit dit rijke erfgoed. Zie https://www.facebook.com/stichtingGKJ/ . 
Als u de SGKJ-Facebookpagina ‘liket’ of ‘volgt’ mist u niets.

Dit onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op de SGKJ-Berichten. 
Het Nieuwsbericht wordt verzorgd door Jeannette Kok en Karin Vingerhoets. Opmerkingen over dit nummer 
en suggesties voor het komende nummer kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.nl
U heeft -op een eerder moment- aangegeven nieuws vanuit de SGKJ op prijs te stellen. Wilt u zich toch 
afmelden voor de nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar: StichtingGKJ@gmail.com

https://www.facebook.com/stichtingGKJ/
mailto:jeannettekok@upcmail.com
mailto:StichtingGKJ@gmail.com

